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BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN AVIVA INVESTORS - 

SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND  

Luxemburg, 23 mei 2022 

Geachte Aandeelhouder, 

Hierbij willen wij u informeren dat de Raad van Bestuur van het Fonds (de 'Raad') heeft besloten het 

beleggingsbeleid en de risicobeheermethode van Aviva Investors – Short Duration Global High Yield Bond 

Fund (het 'Compartiment') te wijzigen, zoals toegelicht in het prospectus van het Fonds (het 'Prospectus'), en 

zoals hieronder beschreven: 

Beleggingsbeleid 

De Raad heeft besloten het beleggingsbeleid van het Compartiment te wijzigen zoals hieronder is uiteengezet 

om beleggingen in Additional tier-1-instrumenten (AT1) en voorwaardelijk converteerbare obligaties mogelijk 

te maken teneinde meer flexibiliteit te hebben in periodes van verhoogde volatiliteit:  

"(…) Het Compartiment kan in aandelen of deelnemingsrechten van icbe's of andere icb's beleggen, maar niet 

in converteerbare effecten.  

Het Compartiment kan tot 10% van zijn totale nettovermogen beleggen in Additional tier-1 (AT1) en 

voorwaardelijk converteerbare obligaties. Het Compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten 

en bankdeposito’s." 

Risicobeheermethode: 

De Raad heeft besloten de risicobeheermethode van het Compartiment te veranderen van verplichtingen naar 

relatieve VaR met een verwacht hefboomniveau van 150% van de intrinsieke waarde van het Compartiment. 

Dit niveau kan van tijd tot tijd echter hoger zijn. Deze wijziging is te wijten aan een verwachte toename in het 

gebruik van financiële derivaten zoals credit default swaps, met name als risicobeheermiddel en om de 

duration van de portefeuille te beperken. 

*** 

Als u deze wijziging niet accepteert, kunt u tot 24 juni 2022 kosteloos verzoeken om de terugkoop van uw 

aandelen of de omzetting ervan in die van een ander compartiment, overeenkomstig de voorwaarden die zijn 

uiteengezet in het Prospectus. 

Een bijgewerkte versie van het Prospectus van juli 2022, waarin de bovenstaande wijziging is opgenomen, zal 

binnenkort gratis verkrijgbaar zijn op het hoofdkantoor van het Fonds. 

Termen met een hoofdletter die in deze kennisgeving niet werden gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis 

hebben als in het Prospectus.  
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Indien u nog vragen hebt over de bovenstaande wijzigingen, kunt u contact opnemen met Aviva 

Investors Luxembourg S.A. op het volgende nummer: +352 40 28 20 1. 

Hoogachtend, 

 

Cindy Joller 

Namens de Raad van Bestuur 

 
 


